
Bezpieczeństwo jest podstawową wartością dla człowieka jak i dla państwa. 

Międzynarodowe Prawo Humanitarne (MPH), zwane także prawem konfliktów zbrojnych 

jest częścią międzynarodowego prawa publicznego. Chroni ono osoby nieuczestniczące i 

przestające uczestniczyć w działaniach zbrojnych, a także ogranicza metody i środki 

prowadzenia tych konfliktów. 

Źródłem MPH są umowy międzynarodowe lub zwyczaje międzynarodowe, których 

szczególnym zadaniem jest rozwiązywanie problemów humanitarnych wynikających 

bezpośrednio z międzynarodowych i niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, które z 

przyczyn humanitarnych ograniczają prawo stron konfliktu zbrojnego do swobodnego 

wyboru metod i środków prowadzenia działań zbrojnych lub chronią osoby i dobra, które są 

lub mogą być dotknięte skutkami tych konfliktów. 

Do pierwszej Konwencji doszło dzięki zabiegom Henriego Dunanta szwajcarskiego kupca i 

filantropa w 1864 r. w Genewie, człowiek ten przyczynił się również do powstania Ruchu 

Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca od 2005 r. również Czerwonego Kryształu. Za 

swoje starania otrzymał I Pokojową Nagrodę Nobla. 

• 1 Wykaz konwencji genewskich 

o 1.1 Konwencja genewska z 22 sierpnia 1864 roku 

o 1.2 Konwencja genewska z 6 lipca 1906 roku 

• 2 Konwencje genewskie z 12 sierpnia 1949 roku o ochronie ofiar wojny 

o 2.1 III Konwencja Genewska 

o 2.2 IV Konwencja Genewska 

o 2.3 Protokoły dodatkowe I i II z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 12 

sierpnia 1949 

o 2.4 Protokół dodatkowy III z 2005 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 

1949 

Konwencja genewska z 22 sierpnia 1864 roku 

• personel sanitarny jest neutralny w konflikcie, nie może być atakowany i nie bierze 

udziału w walkach 

• cywile, którzy pomagają rannym i chorym żołnierzom powinni być szanowani, nie 

można ich atakować 

• ranni w wyniku konfliktu powinni być traktowani jednakowo bez względu na ich 

narodowość  

• powołano znak czerwonego krzyża, którym podczas konfliktu oznaczane są formacje 

medyczne i ich personel. 

Konwencja genewska z 6 lipca 1906 roku 

• zwiększała zakres ochrony rannych i chorych żołnierzy 

• wprowadzała zasady ewidencji osób poszkodowanych w konfliktach 

• ustalała system wymiany informacji na temat osób poszkodowanych w konfliktach 

•  



Konwencje genewskie z 12 sierpnia 1949 roku o ochronie ofiar wojny 

• I Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach 

czynnych na lądzie 

• II Konwencja genewska, dotyczyła polepszenia losu rannych, chorych i rozbitków sił 

zbrojnych na morzu 

• III Konwencja genewska, dotyczyła traktowania jeńców  

• IV Konwencja genewska, dotyczyła ochrony osób cywilnych podczas wojny 

Konwencje obowiązują w każdym przypadku, gdy toczą się działania wojenne, niezależnie 

od tego czy wojnę wypowiedziano, czy nie. Nie ma tu znaczenia kwalifikacja konfliktu 

zbrojnego przez jego uczestników (może więc być to wojna obronna, napastnicza, 

sprawiedliwa bądź niesprawiedliwa). Prócz wojny Konwencje dotyczą też okupacji, nawet 

jeśli ona nie napotyka zbrojnego oporu. Obecnie większość z artykułów Konwencji ze 

względu na swoją rangę ma status zwyczajowego prawa międzynarodowego i obowiązuje 

wszystkie Państwa niezależnie od tego czy są stroną Konwencji. 

III Konwencja Genewska 

• jeńcy znajdują się we władzy obcego państwa, nie zaś jednostki lub oddziału 

biorącego ich do niewoli 

• jeńcy pozostają pod ochroną prawa międzynarodowego od chwili pojmania do chwili 

ich uwolnienia 

• jeńcy podlegają prawu, regulaminom i zasadom obowiązującym w państwie 

zatrzymującym i muszą tych norm przestrzegać 

• humanitarne traktowanie jeńców 

• internowanie jeńców w obozach oddalonych od terenu działań wojennych i obiektów 

militarnych 

• zapewnienie jeńcom jak najszybszego powrotu do kraju po zakończeniu działań 

wojennych 

• zapewnienie jeńcom żywności, pomieszczeń i ubrań 

• jeńcy wojenni mogą zostać zatrudnieni jako robotnicy 

• oficerowie mogą być zatrudnieni tylko, jeśli sami zgłoszą się z prośbą o pracę 

• nie zakazuje się ucieczki jeńca wojennego, który nie może być za nią karany (jedynie 

dyscyplinarnie), a państwo zatrzymujące może użyć broni wobec uciekającego jeńca 

jedynie w ostateczności 

IV Konwencja Genewska 

IV Konwencja Genewska o Ochronie Osób Cywilnych Podczas Wojny została podpisana dnia 

12 sierpnia 1949 Przez Pełnomocników Rządów reprezentowanych na Konferencji 

Dyplomatycznej, która obradowała w Genewie od 21 kwietnia do 12 sierpnia 1949 . 

Zabrania: 

1. zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych 

przeciwnika, 

2. przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych, 

3. deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane, 

4. rabunku i brania zakładników. 



Zobowiązuje: 

1. do zapewnienia ludności cywilnej podstawowego minimum warunków egzystencji 

(bytowania i wyżywienia), 

2. do traktowania jej w sposób humanitarny, 

3. do otoczenia troską osób potrzebujących pomocy, 

4. do poszanowania dóbr i urządzeń niezbędnych dla przetrwania ludności cywilnej, 

5. do poszanowania godności, honoru, praw rodziny, przekonań, praktyk religijnych, 

zwyczajów i obyczajów ludności cywilnej. 

Protokoły dodatkowe I i II z 1977 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 
1949 

Rozwijają postanowienia konwencji genewskich. Wynika z nich zasada ograniczenia stron 

konfliktu w stosowaniu metod i środków szkodzenia nieprzyjacielowi. 

Protokół Dodatkowy I: 

• zabrania się atakowania ludności cywilnej 

• zabrania się atakowania szpitali i innych urządzeń służących opiece nad rannymi i 

chorymi 

• zabrania się atakowania obiektów bez ich rozróżnienia oraz niszczenia dóbr 

niezbędnych do przetrwania ludności 

• zabrania się stosowania w walce metod i środków powodujących zbędne cierpienia 

oraz długotrwałe i poważne szkody w środowisku naturalnym 

• stanowi podstawę prawną do powołania i działania organizacji i instytucji obrony 

cywilnej 

Protokół Dodatkowy II: Dokument ten jest rozwinięciem postanowień artykułu 3, 

wspólnego dla czterech Konwencji Genewskich. Protokół obowiązuje strony konfliktu 

toczącego się wewnątrz jednego państwa i upoważnia do niesienia pomocy osobom 

poszkodowanym, zapewniając minimum praw humanitarnych. 

Protokół dodatkowy III z 2005 r. do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 

Dokument nakazuje personelowi sanitarnemu, który nie używa znaków czerwonego krzyża 

lub czerwonego półksiężyca używanie symbolu "czerwonego kryształu". 

Po II Wojnie Światowej w celu tropienia i rejestrowania osób zaginionych podczas tego 

konfliktu 6 czerwca 1955 r. w Bonn zostało zawarte Porozumienie(tzw. porozumienie 

bońskie), na podstawie, którego utworzono Międzynarodową Komisję do spraw 

Międzynarodowej Służby Poszukiwań ITS (International Tracing Service) Porozumienie 

podpisały państwa: Belgia, Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania, RFN, Włochy, Grecja, 

Izrael, Stany Zjednoczone. Polska dołączyła do ITS w czerwcu 2006 r. 

 



 

Podstawowe zasady MPH to: humanitaryzm, rozróżnianie, proporcjonalność, doktryna 

konieczności wojskowej. 

•  
Zasada humanitaryzmu – międzynarodowe prawo humanitarne ma chronić ofiary 

wojny i ich podstawowe prawa, bez względu na to, po której stronie występują; zakaz 

powodowania niepotrzebnego cierpienia. 

• Zasada rozróżniania – strony konfliktu powinny zawsze dokonywać rozróżnienia 

między ludnością cywilną, a bojownikami oraz między dobrami o charakterze 

cywilnym, a celami wojskowymi i w związku z tym kierować swoje operacje jedynie 

przeciwko celom wojskowym. 

• Zasada proporcjonalności – zapewnienie równowagi pomiędzy koniecznością 

uwzględnienia potrzeb wojskowych oraz koniecznością uwzględnienia potrzeb 

humanitaryzmu. 

• Doktryna konieczności wojskowej – państwo zobowiązane jest przestrzegać prawa 

międzynarodowego tylko w zakresie, w jakim nie koliduje ono z koniecznością 

wojskową. Państwo może odstąpić od obowiązującego przepisu prawa wojennego w 

przypadkach, gdy jedynie naruszenie tego prawa może uchronić je od poważnego 

niebezpieczeństwa albo umożliwić osiągnięcie celu wojny. 

 

20 maja 2004 r. Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów RP został powołany Zespół do Spraw 

Międzynarodowego Prawa Humanitarnego-jest to organ opiniodawczo- doradczy szefa rządu 

i odgrywa znaczącą rolę w odniesieniu do wdrażania w naszym kraju postanowień MPH. 

 


